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Prace przy budowie  nowoczes-
nego  budynku  VR Inkubatora, 
który powstaje w Fałkowie 
w powiecie gnieźnieńskim  są 
już zaawansowane. W czerwcu 
wprowadzą się tam przedsię-
biorcy stawiający pierwsze kro-
ki w biznesie.  

W Fałkowie w gminie Łubowo 
powstaje VR Inkubator. Ani 
nazwa, ani miejsce nie są przy-
padkowe. Jest zlokalizowany 
w sąsiedztwie Wałbrzyskiej 
Strefy Ekonomicznej. Gdy bu-
dowa zostanie ukończona, po-
służy początkującym przedsię-
biorcom, którzy widzą swoją 
szansę na rynku między innymi 
w przedsięwzięciach związa-
nych z wirtualną rzeczywistoś-
cią.  

Budynek na miarę XXI wieku  
Sam budynek  VR Inkubatora bę-
dzie wyróżniał się na tle otocze-
nia. Prosta bryła w stylu nowo-
czesnej stodoły będzie mieściła 
ponad 1400 m kw. powierzchni 
użytkowej na trzech kondygna-
cjach. Mimo, że obiekt jest spory, 
zastosowane rozwiązania spra-
wią, że jego wpływ na środowi-
sko będzie niewielki. Posłużą 
temu m.in. zamontowane na da-
chu panele fotowoltaiczne, które 
dostarczą potrzebnej energii czy 

system służący odzyskowi wody 
deszczowej.  

W obiekcie, który zostanie 
oddany do użytku będą mieściły 
się biura, dwie duże sale do pracy 
nad wirtualną rzeczywistością, 
wyposażone w potrzebny 
sprzęt, taki jak gogle, kamery itp., 
sale konferencyjne, a także archi-
wum.  

– Przewidzieliśmy także stre-
fę dla rodziców z dziećmi, część 
wypoczynkową, ze sprzętem 

do ćwiczeń oraz kantynę – infor-
muje Paweł Lewandowski, ko-
ordynator projektu, z firmy DC 
Centrum, odpowiedzialnej 
za całe przedsięwzięcie. – Cho-
dzi o to, by VR Inkubator był 
komfortową przestrzenią do  
pracy pod każdym względem.  

W inkubatorze przewi-
dziano 60 miejsc do pracy biu-
rowej.  Znajdą się one zarówno 
w pomieszczeniach typu open 
space, jak i w tradycyjnych biu-

rach, co pozwoli dostosować 
pomieszczenia do potrzeb kon-
kretnej firmy.  

Nie tylko dach nad głową  
VR Inkubator będzie miejscem, 
w którym przedsiębiorcy będą 
mogli wynająć biuro, ale też ko-
rzystać z całej infrastruktury, 
w tym sal i sprzętu do pracy 
w wirtualnej rzeczywistości.  

Ta kojarzy się głównie z roz-
rywką, jednak jej zastosowania 

są znacznie szersze. – To przysz-
łościowa dziedzina, wchodząca 
w skład jednej z sześciu inteli-
gentnych specjalizacji woje-
wództwa – mówi Lewandowski. 
– Może być stosowana w psy-
chologii, jako narzędzie do le-
czenia fobii czy np. w przemyśle 
meblarskim, z którym także wo-
jewództwo wielkopolskie wiąże 
swoją gospodarczą przyszłość. 

 W VR Inkubatorze firmy, 
które mają pomysły na wyko-

rzystanie rzeczywistości wirtu-
alnej znajdą warunki do roz-
woju.  

 Ale to dopiero początek.  – 
Będziemy  świadczyć im także   
kompleksowe usługi doradcze 
oraz szkoleniowe – podkreśla 
Paweł Lewandowski. – Podzie-
limy się z nimi swoim doświad-
czeniem, choćby w poszukiwa-
niu pieniędzy na rozwój biznes. 
Możliwości jakie stwarzają fun-
dusze europejskie to tylko jedna 
z dróg.  Wskażemy także inne. 
Będziemy pomagali również 
w przygotowywaniu wniosków 
o granty, biznesplanów i innych 
potrzebnych dokumentów– 
mówi koordynator projektu.  

Z budową VR Inkubatora 
wiąże się jeszcze jedno przed-
sięwzięcie. To inkubacja  
25 przedsiębiorstw, które dziś są 
tylko pomysłami na biznes.  

– W marcu zaczniemy nabór 
do tego projektu – informuje Pa-
weł Lewandowski. – Później 
z 40 pomysłów na biznes wyło-
nimy 25, które otoczymy pełną 
opieką. Nowo powstałe przed-
siębiorstwa będą mogły liczyć 
na obsługę prawną, księgową, 
usługi doradcze, a także dotację 
na środki trwałe – wyjaśnia.  

Młode firmy będą korzystały 
z takiego wsparcia do końca 
grudnia 2022 roku.  

Zarówno budowa VR Inku-
batora, jak i projekt inkubacji no-
wych firm zostały dofinanso-
wane pieniędzmi  z Unii Euro-
pejskiej. Pochodziły one z puli 
Wielkopolskiego Regionalnego  
Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020 ¹

Nowy inkubator prawie gotowy 

Nowoczesny budynek będzie całkowicie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, został także zaprojektowany 
z wykorzystaniem proekologicznych rozwiązań. Stworzy przyjazne miejsce dla firm z Wielkopolski 
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Rewitalizacja  
Mieszkańcy Odolanowa znów 
mogą oglądać w pełnym  blasku  
budynek dworca kolejowego. 
Zyskał nową elewację, odre-
staurowano także charaktery-
styczne ceglane elementy. To 
jedno z czterech przedsięwzięć 
zrealizowanych w ramach rewi-
talizacji miasta.  
 
Rewitalizacja dworca PKP i za-
gospodarowanie przyległego 
terenu było ostanim z czterech 
przedsięwzięć rewitalizacyj-
nych ukończonych przez tam-
tejszy samorząd. Urokliwy bu-

dynek, położony w centrum 
miasta, zyskał nową elewację. 
Zostały odrestaurowane także 
elementy ceglane (odtwarzano 
nawet brakujące cegły) oraz 
drewniane. Na budynku za-
montowano lampy, a także, 
podświetlany kaseton z nazwą 
miejscowości. Na drugim pię-
trze budynku zostały zamonto-
wane nowe okna.  

– To był już ostatni etap 
zmian, gdy chodzi o ten obiekt– 
wyjaśnia Dominik Sobczak 
z Urzędu Miasta i Gminy 
Odolanów. – Wcześniej, w 2017 
roku zostało wyremontowane 

wnętrza, a część budynku zmie-
niła przeznaczenie – obecnie 
działa tam Dom Seniora.  Prace 
w ramach projektu rewitaliza-
cji, zakończone w  grudniu ubie-
głego roku, dopełniły dzieła.  

Także w ubiegłym roku zo-
stała zakończona  przebudowa 
położonego w centralnej części 
Odolanowa placu Kościuszki. 
Nowa nawierzchnia, nowe 
ławki, uporządkowane parko-
wanie, a także więcej, starannie 
zaplanowanej zieleni – po kil-
kunastu miesiącach prac plac 
Kościuszki stał się naprawdę 
reprezentacyjny.  

Rewitalizacja oznacza dla 
mieszkańców Odolanowa 
i okolic także sprawniejszą ko-
munikację rowerową. Nowa 
ścieżka dla jednośladów pow-
stała na przebudowanej grobli 
na Baryczy. Kolejny trakt, tym 
razem przeznaczony dla rowe-
rzystów i pieszych, o długości 
nieco ponad 1,3 km połączył 
Raczyce i Uciechów.  

Na wszystkie te przedsięw-
zięcia Odolanów otrzymał pra-
wie 4,3 mln dotacji z budżetu 
Wielkopolskiego Regionalnego  
Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020. ¹  

Odolanów znów w pełnym blasku. Zakończyła się rewitalizacja 

Elewacja budynku dworca PKP dziś cieszy oczy mieszkańców 
odrestaurowanymi historycznymi detalami 
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